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DOKUMENTACIJA ZA NAKNADNI UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH (MKR)
ZA OSOBU ROĐENU U INOSTRANSTVU, ČIJE ROĐENJE NIJE REGISTRIRANO U
BiH, A ČIJI SU RODITELJI DRŽAVLJANI BiH

1. UPIS OSOBE ČIJA SU OBA RODITELJA DRŽAVLJANI BiH
1. Popunjen zahtjev za naknadni upis u MKR (matičnu knjigu rođenih) BiH. U zahtjevu navesti
mjesto posljednjeg prebivališta ili boravišta u BiH podnosioca zahtjeva; ukoliko osoba nije
imala prebivalište ili boravište u BiH treba navesti posljednje prebivalište ili boravište u BiH
roditelja podnosioca zahtjeva. Potpis na zahtjevu treba ovjeriti kod Javnog bilježnika Notara (Notary Public) kao svjedoka potpisa. Validnu ovjeru vrši Global Affairs Canada /
GAC kojom se potvrđuje da Notary Public ima urednu dozvolu rada.
2. Popunjen zahtjev za određivanje jedinstvenog matičnog broja - obrazac JMB-3. Potpis
podnosioca zahtjeva treba ovjeriti isti Notar iz prethodne tačke.
3. Ovjerena fotokopija identifikacijske isprave podnosioca zahtjeva (pasoš ili lična karta ili
vozačka dozvola). Ovjeriti kod Notara kao u tački 1. i 2.
4. Originalni rodni list (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja), ovjeren pečatomu uredu
Global Affairs Canada / GAC kojim se dokazuje vjerodostojnost potpisa i pečata službene
osobe - matičara koji je izdao rodni list.
5. Prijevod originalnog rodnog lista ovjeren od ovlaštenog prevodioca, na jednom od službenih
jezika u BiH (bosanski, srpski, hrvatski).
6. Ovjerene kopije važećih bh. pasoša oba roditelja (ovjeriti kod Notara) i GAC-a ili originalne
rodne listove i uvjerenja o državljanstvu BiH oba roditelja (ne starije od 6 mjeseci od dana
izdavanja).
7. Poštansku uplatnicu (Money Order) u korist (Payable to:) Embassy of Bosnia and
Herzegovina u iznosu od 48 CAD (konzularna taksa za naknadni upis 9 CAD +
konzularnataksa za određivanje JMB 19 CAD, + poštanski troškovi dostave 20 CAD
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b) UPIS OSOBE ČIJI JE JEDAN RODITELJ DRŽAVLJANIN BiH
1. Sve upute su iste kao pod a),
Za drugog roditelja dostaviti ovjerenu kopiju važećeg pasoša (ovjeriti kod GAC-a).
2. Osobe čiji je jedan roditelj bh. državljanin mogu se naknadno upisati u matičnu
knjigu rođenih (MKR) samo do navršene 23. godine života.

NAPOMENA: Za djecu od 14 do 18 godina, pored potpisa podnosioca (roditelja/staratelja)
zahtjeva potreban je i potpis djeteta

Spomenuto poslati na adresu Ambasade:
Embassy of Bosnia and Herzegovina
17 Blackburn Avenue
Ottawa, ON, K1N 8A2

Napomena:
Kompletiran zahtjev za prijavu rođenja djeteta Ambasada, posredstvom Ministarstva
vanjskih poslova BiH, prosljeđuje nadležnom tijelu u BiH. Procedura traje 3-6 mjeseci.
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ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ
РОЂЕНИХ (МКР) ЗА ЛИЦЕ РОЂЕНО У ИНОСТРАНСТВУ, ЧИЈЕ
РОЂЕЊЕ НИЈЕ РЕГИСТРОВАНО У БИХ, А ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ
ДРЖАВЉАНИ БИХ
a) УПИС ОСОБЕ ЧИЈА СУ ОБА РОДИТЕЉА ДРЖАВЉАНИ БиХ
1. Попуњен захтјев за накнадни упису МКР (матичну књигу рођених) БиХ. У захтјеву
навести мјесто посљедњег пребивалишта или боравишта у БиХ подносиоца захтјева;
уколико особа није имала пребивалиште или боравиште у БиХ треба навести посљедње
пребивалиште или боравиште у БиХ родитеља подносиоаца захтјева. Потпис на захтјеву
треба овјерити код јавног биљежника Нотара (Notary Public) као свједока потписа.
Надовјера се врши у Global Affairs Canada / GCA којом се потврђује да Notary Public има
уредну дозволу рада.
2. Попуњен захтјев за одређивање јединственог матичног броја - образац ЈМБ-3.
Потпис подносиоца захтјева треба овјерити исти Нотар из претходне тачке.
3. Овјерена фотокопија идентификацијске исправе подносиоца захтјева (пасош, лична
карта или возачка дозвола). Овјерити код Нотара као у тачки 1. и 2.
4. Оригинални родни лист (не старији од 6 мјесеци од дана издавања), овјерен печатом
Global Affairs Canada / GAC којим се доказује вјеродостојност потписа и печата службене
особе - матичара који је издао родни лист.

5. Превод оригиналног родног листа овјерен од овлаштеног преводиоца, на једном
од службених језика у БиХ (босански, српски, хрватски).
6.

Овјерене копије важећих бх.пасоша оба родитеља (овјерити код Нотара) и GAC или оригиналне
родне листове и увјерења о држављанству БиХ оба родитеља (не старије од

6 мјесеци од дана издавања).
7.

Поштанску уплатницу (Money Order) у корист (Payable to:) Embassy of Bosnia and Herzegovina
у износу од 48 CAD (конзуларна такса за накнадни упис 9 CAD + конзуларна такса за
одрђивање ЈМБ 19 CAD, + поштански трошкови доставе 20 CAD).
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b) УПИС ОСОБЕ ЧИЈИ ЈЕ ЈЕДАН РОДИТЕЉ ДРЖАВЉАНИН БиХ
1. Све упуте као под a),
За другог родитеља доставити овјерену копију важећег пасоша (овјерити код Нотара и
GAC).
2. Особе чији је један родитељ бх.држављанин могу се накнадно уписати у матичну књигу

рођених (МКР) само до навршене 23. године живота.
:

НАПОМЕНА За дјецуод14 до18година, поред потписа подносиоца (родитеља/
старатеља захтјева потребан је и потпис дјетета.

Споменут послати на адресу Амбасаде:

Embassy of Bosnia and Herzegovina
17 Blackburn Avenue Ottawa, ON, K1N 8A2

Напомена:
Комплетиран захтјев за пријаву рођења дјетета Амбасада, посредством Министарства
иностраних послова БиХ, просљеђује надлежном органу у БиХ. Процедура траје 3-6 мјесеци.
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